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Velilere Mathegym öğrenme Portalı ile ilgili bilgiler
Sevgili Veliler,
muhtemelen bildiğiniz üzre, okulumuz son eğitim yılından beri Mathegym’de lisanslı olarak
kayıtlıdır ve bu da bütün öğrencilerimize bu Öğrenim Portalı üzerinden ücretsiz olarak
faydalanmalrını sağlamaktadır. Bu noktada 2015/2016 Eğitim Yılı Lisans masraflarını üstlenen Veli
Temsilcileri Danıştay Konseyi Üyeleri‘ne teşekkür ediyoruz.
Geçen Eğitim Yılında 400 FDG öğrencimiz Mathegym kullandı ve 26.000 soru bu yolla çalışıldı. Bu
öğrenme Platformu çekici bir şekilde açıldığı için, öğrencilerin bir çoğu büyük bir istekle buradaki
özel hazırlanmış alıştımaları yapmaktadırlar. Güzel olan şeylerden bazıları da belirtilen görüşler ve
öğrencilerin seviyelerine otomotik olarak uyarlanabiliyor olması. Bunlar için gerekli olan tek şey
intenet bağlantısı olan bir Bilgisayar.
İşte Mathegym için önemli olan şeylere genel bir bakış:
Mathegym hangi öğrencilere hitap ediyor?
5. sınıftan 12. Sınıf öğrencilerine .
Her seviyedeki öğrenciye hitap etmesinin sebebi, en kolay alıştırmalardandan en zor olan
alıştırmalara kadar her türlü alıştırmanın mevcut olması ve yüksek seviyedeki öğrencilerin
kendilerine uygun, yüksek düzeydeki alıştırmlarla başlıyor olabilmesi. Profesyonellerin bile
uğraşması gerekebiliyor, ayrıca zamana karşı yarışmak için de bu konuda çok iyi bir formda olmak
şart.
Mathegym ne sunuyor?
Bayern Eyaletinin Eğitim Planına uyarlanan konular Matematikde alfabetik sıraya göre hazırlanmış,
örnek alıştırmlarla yapılan bir özetin yanı sıra bir çok interaktif alıştırmada padagojik görüşler
sunulmuştur. Pogram yardımı ile ve ya kişisel çalışılmaya göre, Program, öğrencinin bir sonraki
seviyeye hazır olup olmadığına veya aynı seviyede başka alıştırmalar yapması gerktiğine karar
veriyor. Böylece öğrenciler kendilerini sınavlara hazırlayabilir ya da geçmişteki konuları
tekrarlayabilirler.
Soruların cevaplarının adım adım gösterilmesinin yanısıra bir çok konuda Yotube‘dan konuların
anlaşılır bir dille anlatıldığı videolar sunulmaktadır. Bu hastalık durumlarında kaçırılan konuları
telafi etmek için kullanılabicek çok iyi bir yöntemdir.
Kısa bir süreden beri Kullanıcaların isteği üzerine sadece okuliçi olan bir Foruma katılmak
mümkün. Aynı okuldaki üğrenciler aynı Forum için kayıt yapabilirler ( Kişisel Profillerinde buna rıza
göstererk). Daha sonra ya öteki Öğrenme Grup üyelerinden davet alarak ya da kendileri bir
Öğrenme Grubu oluşturup üye davet edebilirler . Böylece iletişim sadece bu en fazla 5 kişilik Grup
Üyeleri arasında herhangi bir Moderatör olmadan kurulabilir, iki haftadan eski olan her şey
otomatik olarak silinir.
Eğer çocuğunuz Mathegym de kayıtlı ise lütfen onu bu yenilikten haberdar ediniz ve üyeliğini dahil
olduğu bu yılki sınıfa uygun güncelleştirmesini sağlayınız.

Çocuğunuzu Mathegym kullanması için cesaretlendiriniz ve hatta size de, bir kez de olsa tüm
programı göstermesini sağlayınız. Size bu arada hemen ‘Checkos’ ların da ne anlama geldiğini
anlatsın. J Ayrıca Top-30 listesine bir göz atmakta ilginç olabilir. Bu listede Aschaffenburg’dan da
tanıdık isimler var!
Şayet çocuğunuz Mathegym’de kayıtlı değilse, hemen kaydını yapınız. Şu şekilde:
Çocuğumu Mathegym’e nasıl kaydedebilirim?

1. Adım:
Kayıt için önemli olan şey, aşağıda bulunan Yasal Gizlilik Onayı’nın (Datenschutzrechtliche
Einwilligung) çıktısını alıp çocuğunuz ile beraber okula göndermeniz. Bu Belge Sekreterlikte Sınıf
Defterlerinin altına belirlenmiş bir bölmeye konulabilinir veya bana iletecek olan Matematik
öğretmenine verilebilinir.
Bu Onay ile ayrıca çocuğunuzun Öğrenme Platformunda ‚özel alan‘ Bölümünde kendi ismi, sınıfı
ve okulu açıklanarak her gün güncellenen Top-30 listesinde görünmek isteyip istemediğinide, arzu
edip etmediğini belirtebilirsiniz.
Sizin ve çocuğunuzun imzası bize çocuğunuzu bu imkandan haberdar ettiğinizin ve dileğinizi
kendisine bildirdiğinizin bir göstergesidir.
Reşit olan öğrencilerimiz bu Onayı kendileri doldurabilir ve bize verebilirler.

2. Adım :
Çocuğunuzu https://www.mathegym.de isimli internet sayfasındaki Öğrenme Platformuna
kaydedin.
Bunun için ‚Registrieren‘ Bölümüne tıklayınız, sizden çocuğunuzun okuduğu okulun ismini
vermeniz istenecektir. Burada yer alan Aschaffenburg’taki okulların listesinden Friedrich-DessauerGymnasium’u seçebilirsiniz. Daha sonra Kayıt için başlayın. İsim çakışması olduğu zaman
genellikle varsa ikinci ön isim yardımcı olur, çocukları doğru tanıyabilmemiz açısından çocuğunuzu
doğru isim ve sınıf altında kayıt etmiş olmanız şarttır.
Bu yolla bir kişilik yıllık kayıt ücreti 45 € olan üyelik, FDG’nin öğrencileri için ücretsizdir.
3. Adım:
Yasal Gizlilik Onayı Formu (datenschutzrechtliche Einwilligung) yöneticiye ulaşır ulaşmaz, kişisel
girişiniz en geç bir kaç gün içinde açılacaktır. Size daha sonra girişinizi tamami ile aktiv hale
getirmeniz için gerekli olan bir elektronik Posta gönderilecektir.
Dikkat!! Eğer 4 hafta içinde Yasal Gizlilik Onayı (datenschutzrechtliche Einwilligung)
yöneticiye ulaşmazsa online yaptığınız kayıt kendiliğinden silinecektir. Kayıt işleminizi
tekrar yapmanız gerekecektir. Bu yüzden lütfen 1.Adımı 2. Adımdan önce halledin!
Umarım bu yolla Matematiği çok sevenler de daha fazla zevk alarak çalışır, iyi öğrenciler daha çok
öğrenirler. Matematikte kişisel yapılan alıştırmlar çok önemlidir ve kişilerin ihtiyaçlarına göre
farklılık gösterirler. Düğüm bir kere çözüldüğünde insan kendinden daha emin olur ve buda
performansı yükseltir.

Petra v. Ludowig, OStR‘in, Friedrich-Dessauer-Gymnasium’un Mathegym Yöneticisi

Aschaffenburg Friedrich-Dessauer-Gymnasium’u Mathegym

Yasal Gizlilik Onayı
Soyadı ve Ad:

___________________________________________________

Doğum Tarihi:

___________________________________________________

Sınıf :

___________________________________________________

Ben, Öğrenme Platformu Mathegym Platformu‘nun Yasal Gizlilik Onayını
https://www.mathegym.de internet sayfasından okuduğumu ve kabul ettiğimi taahhüt ediyorum.
Kayıt için Öğrenci Bilgilerinin bu Öğrenme Platformuna verilmesi tarafımdan kabul edilmiştir.
Bu taahüt çerçevesinde her öğrenci kullandığı ‚özel alan‘ ı kendisi belirleyebilir,
§
§
§

Öğretmen hangi soruların ne zaman ve nasıl yapıldığını görsünmü
Öğrenci Mathegym-Forum’unda en fazla 5 öğrenci ile üyelik istiyormu
Öğrenci Top-30 Listesinde görünüyormu. Bu İnternette tamami ile herkese açık. Burada
isim,soyisim, sınıf ve gittiği okulun yanısıra Başarı Puanları tüm ınternet kullanıcılarına açık
olup, görülebilir.

Bu Onayı istediğim zaman iptal edebileceğimi biliyorum.

Ben öğrenci olarak Bilgilerimin Gizlilik Onay Belgesinde belirtildiği gibi kullanılmasını kabul
ediyorum.

__________________________________________________________
Yer, Tarih, Öğrencinin İmzası.

Reşit olmayan öğrencilerde ayrıca gerekli:

Ben/Biz Velileri olarak Bilgilerin Gizlilik Onay Belgesinde belirtildiği gibi kullanılmasını kabul
ediyoruz.

__________________________________________________________
Yer, Tarih, Velinin İmzası.

Gizlilik Onay Belgesini lütfen Matematik Öğretmenine veriniz. Ancak o tarihten sonra
Mathegym’deki kişisel girişiniz açılacaktır.

